
 
 

INVITAȚIE 

 

Casa Corpului Didactic “George Tofan” Suceava 

vă invită să vă înscrieți la 

 

SESIUNEA INTERJUDEȚEANĂ DE COMUNICĂRI 

ediţia a XIII-a 

 

FORMAREA CONTINUĂ  

CA DEZVOLTARE ȘI EXTINDERE DE COMPETENȚE 
8 februarie 2020, ora 9.

00
, la Muzeul Bucovinei 

 

Argument: 

În România, formarea continuă a personalului didactic se realizează prin programe de 

formare continuă organizate pe următoarele domenii tematice: proiectare curriculară, strategii 

didactice de predare – învățare – evaluare, abilitare curriculară, managementul clasei de elevi, 

consiliere și orientare școlară în domeniul carierei, competențe TIC/digitale, educația copiilor 

cu CES, educația copiilor și tinerilor cu aptitudini înalte, egalitate de șanse și gen, educație 

non-formală – extrașcolară – informală, noile educații, dezvoltare durabilă și provocările 

globalizării, educație antreprenorială, educație pentru mediu, educație pentru sănătate, 

educație interculturală, educație pentru cetățenie democratică, educație pentru drepturile 

copilului, educație pentru drepturile omului, management și consiliere pentru cariera 

didactică, management și leadership în educație, marketing educațional, managementul 

calității educației și politici educaționale. 

 

CONDIȚII  

 de participare (gratuită): 

o directă / indirectă; 

o cu lucrare / fără lucrare; 

o înscriere on-line la adresa Sesiunea interjudețeană de comunicări - ediţia a XIII-a – 

“Formarea continuă ca dezvoltare și extindere de competențe” - 08.02.2020 

o data limită pentru înscriere: 23 ianuarie 2020  

 de prezentare a lucrării: 

o liberă – 3-5 minute; 

o cu ajutorul unei prezentări multimedia (fără PREZI): 5 rânduri pe fiecare slide, maxim12 

slide-uri, concluziile și bibliografia câte 1 slide –5 -7 minute. 

 de publicare în volum electronic cu ISBN (taxă – 20 lei/persoană) - recomandăm 

utilizarea editorului de texte WORD pentru verificarea ortografiei, formatarea paragrafelor și 

a paginilor, a distanțelor dintre rânduri, font - Times New Roman, dimensiuni de caractere: 

o titlul cu majuscule, bold (caractere aldine), centrat–14 pt; 

o funcția, numele și prenumele, unitatea școlară, aliniat la un rând sub titlu, în dreapta; 

o abstract în limba română (5 /10 rânduri), fără abrevieri; 

o 4 / 5 cuvinte-cheie aliniate pe un rând, sub abstract; 

o lucrarea va avea maxim 4 pagini, format A4; 

o dimensiune caractere în textulul lucrării –11 pt; 

o materialele ilustrative (tabelele, imaginile, figurile, pictogramele, pozele, infograficele sau 

graficele) se integrează în text (nu ca anexe) și se se numerotează cu cifre arabe de la 1 la n., 

iar titlul se menţionează centrat, deasupra la tabele și dedesubt în cazul celorlalte; 

o distanţa între rânduri de 1 pct, aliniere justify, margini 2,5; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeB3Gb33oBScUNBxUlO1Z3z-9UZIE9LJkJoYORh1TI0Q6W5IA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeB3Gb33oBScUNBxUlO1Z3z-9UZIE9LJkJoYORh1TI0Q6W5IA/viewform?usp=sf_link


 
o semnele diacritice corespunzătoare limbii române; 

o citarea conform standardului APA - ex.: “…. “ (numele de familie pentru autor sau autori, 

anul publicării, pagina sau paginile citate); 

o fără note de subsol şi numerotarea paginilor; 

o bibliografia: se vor consemna maxim 3-4 titluri; 

o data limită trimitere comunicare în format WORD: 27 ianuarie 2020 la adresa 

sesiune_ccd_sv_2019@yahoo.com 
 

* Lucrările care nu respectă condiţiile de tehnoredactare, standardele de integritate 

academică și de onestitate intelectuală nu pot fi publicate.  

 

PROGRAM:  

9.
00

 – 10.
00

 - Primirea participanţilor și a invitaţilor  

10.
00

- 11.
00

 - Deschiderea sesiunii. Intervenții ale invitaților.  

11.
00

- 12.
00

 - Prezentări lucrări plen 

12.
00

 - 12.
30

 - Coffee break 

12.
30

 - 14.
00

 - Prezentări lucrări 

 

 

 

Cu apreciere și mulțumiri, 

Prof. Elena - Manuela DAVID, 

Director Casa Corpului Didactic “George Tofan” Suceava 

mailto:sesiune_ccd_sv_2019@yahoo.com

